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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5311 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

അന�ാധീനെ�� വഖഫ് സ���ൾ തിരി�പിടി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
Shri.V. Abdurahiman

(കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��് മ�ി)

(എ)

അന�ാധീനെ�� വഖഫ് സ���ൾ സംബ�ി�്

പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(എ) അന�ാധീനെ�� വഖഫ് സ���ൾ സംബ�ി�്

പഠനം നട�ിയി�ി�. എ�ാൽ േക� വഖഫ്
നിയമം െസ�ൻ 4 �കാരം വഖഫ് വ���െട
സർെ� നട��തിനായി സർെ� ക�ീഷണെറ
നിയമി�ി���ം ടി സർെ� ക�ീഷണ�െട
േന�ത��ിൽ സം�ാനെ� വഖഫ് വ���െട
സർെ� നടപടികൾ നട�വരിക�മാണ്.
അ�കാരം സർെ� നട�ി സർെ� ക�ീഷണർ
സമർ�ി�� റിേ�ാർ�ിൽ അന�ാധീനെ�� വഖഫ്
വ��ൾ (െക�ിട ന�ർ ഉൾെ�െട)
പരാമർശിേ��താെണ�് 2019-െല വഖഫ്
�ൾസ്  4(2) (21)-ൽ നി�ർഷി���്. 1995 െല
വഖഫ് നിയമ�ിൽ 2013 ന് ഉ�ായ നിയമ
േഭദഗതി അ�സരി�  ്51(1-A), 104-A(1) എ�ീ
വ��കൾ �കാരം വഖഫ് വ���െട വി�ന,
ദാനം, ഒ�മാ�ം, പണയെ���ൽ, ൈകമാ�ം
എ�ിവ സാ�തയി�ാ�താണ്. േമൽ നിയമ
േഭദഗതി വ���വെര വഖഫ് വ� വി�ന�ം,
ൈകമാ��ം േബാർഡ�മതിേയാ��ടി
നട�ാ��തായി��. േബാർഡ്
അ�മതിയി�ാെത നട�ിയി�� വി�ന,
വ�ൈകമാ�ം, വഖഫ് വ� അന�ാധീനെ�ടൽ
എ�ിവ സംബ�ി�  ്പരാതികൾ ലഭി��
�റേ�ാ, േബാർഡിെ� ��യിൽെ��� �റേ�ാ
വഖഫ് നിയമം 52, 54 �കാരം നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. �ടാെത വഖഫ് ആ�്, െസ�ൻ

54 �കാരം അനധി�ത ൈകേ��ം
ഒഴി�ി�വാ�� ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസ�െട
അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ, നിർ�ി�
നടപടി�മ�ൾ പാലി�തി�േശഷം ൈകേ��ം
ഒഴി�ി�വാ�� ഉ�രവ് വഖഫ് ൈ�ബ�ണൽ
�റെ��വിേ��താണ്.

(ബി) ഇവ തിരി�പിടി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ (ബി) അന�ാധീനെ�� വഖഫ് സ���ൾ സംബ�ി�്
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വിശദമാ�ാേമാ; പഠനം നട�ിയി�ി�. എ�ാൽ േക� വഖഫ്
നിയമം െസ�ൻ 4 �കാരം വഖഫ് വ���െട
സർെ� നട��തിനായി സർെ� ക�ീഷണെറ
നിയമി�ി���ം ടി സർെ� ക�ീഷണ�െട
േന�ത��ിൽ സം�ാനെ� വഖഫ് വ���െട
സർെ� നടപടികൾ നട�വരിക�മാണ്.
അ�കാരം സർെ� നട�ി സർെ� ക�ീഷണർ
സമർ�ി�� റിേ�ാർ�ിൽ അന�ാധീനെ�� വഖഫ്
വ��ൾ (െക�ിട ന�ർ ഉൾെ�െട)
പരാമർശിേ��താെണ�് 2019-െല വഖഫ്
�ൾസ്  4(2) (21)-ൽ നി�ർഷി���്. 1995 െല
വഖഫ് നിയമ�ിൽ 2013 ന് ഉ�ായ നിയമ
േഭദഗതി അ�സരി�  ്51(1-A), 104-A(1) എ�ീ
വ��കൾ �കാരം വഖഫ് വ���െട വി�ന,
ദാനം, ഒ�മാ�ം, പണയെ���ൽ, ൈകമാ�ം
എ�ിവ സാ�തയി�ാ�താണ്. േമൽ നിയമ
േഭദഗതി വ���വെര വഖഫ് വ� വി�ന�ം,
ൈകമാ��ം േബാർഡ�മതിേയാ��ടി
നട�ാ��തായി��. േബാർഡ്
അ�മതിയി�ാെത നട�ിയി�� വി�ന,
വ�ൈകമാ�ം, വഖഫ് വ� അന�ാധീനെ�ടൽ
എ�ിവ സംബ�ി�  ്പരാതികൾ ലഭി��
�റേ�ാ, േബാർഡിെ� ��യിൽെ��� �റേ�ാ
വഖഫ് നിയമം 52, 54 �കാരം നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. �ടാെത വഖഫ് ആ�്, െസ�ൻ

54 �കാരം അനധി�ത ൈകേ��ം
ഒഴി�ി�വാ�� ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസ�െട
അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ, നിർ�ി�
നടപടി�മ�ൾ പാലി�തി�േശഷം ൈകേ��ം
ഒഴി�ി�വാ�� ഉ�രവ് വഖഫ് ൈ�ബ�ണൽ
�റെ��വിേ��താണ്.

(സി) 2011-16 കാലയളവിൽ സം�ാന�് ഏെതാെ�
വഖഫ് �മിയാണ് ലീസിന് നൽകിയി��െത�ം
എ� �മി വീതം എ� കാലേ��്

ആർെ�ാെ�യാണ് നൽകിയി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) 2011-16 കാലയളവിൽ സം�ാന�് ലീസിന്
നൽകിയി�� വഖഫ് �മി, എ� �മി വീതം എ�
കാലേ��് ആർെ�ാെ�യാണ്

നൽകിയി��െത�തട��� വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം�

2011-16   കാലയളവി�ല് സം�സ്ഥാനത്ത്� ല�സം�ന� നല്കാ�യ�ട്ടുള്ള വിഖഫ്� ഭൂമി�  ,   എത്ര ഭൂമി� വി�തം� എത്ര  
കാലത്തേത്ത്ക്ക്� ആര്ക്കൊക്ക്ക്കൊക്ക്യണ്� നല്കാ�യ�ട്ടുള്ളക്കൊതംന്നതംടക്ക്മുള്ള വി�ശദാം�ശങ്ങള് 

നമ്പര് ല�സം�ന� നല്കാ�യ വിഖഫ്�ക്കൊ2 
വി�ലസം�

ല�സം�ന� നല്കാ�യ 
ഭൂമി�യുക്കൊട വി�വിരം� 

ല�സം�ന� എടുത്ത് 
ആളുക്കൊട വി�വിരം�

1 കാണ്ടം�കുളങ്ങരം പറമ്പ� വിഖഫ്�, ത്തേപട്ട,
ഫ്റൂഖ� (8623/RA)

47 ക്കൊFക്ടര് ഭുമി�, 
(ആധാരം നമ്പര് 
1026/1954, 
റ�സംര്ക്കൊL10/7, 10 
വിര്ഷത്ത്�ന�

ബ്രി�ഡ് ജ്� ത്തേവി ത്തേമിത്തേട്ടഴ്സ്� 
LLP, ചാലപ്പുറ�, 
കാല�ക്ക്റ്റ്�-673 002

2 ഇരുമ്പുത്തേചാല ജുമിഅത്ത്� പള്ള� 
പരം�പലന കാമ്മി�റ്റ്�, 
പ�.ഒ.ഇരുമ്പുത്തേചാല, എ.ആര്.നഗര് 
-676 305. (2065/RA)

1 ഏക്ക്ര് 35 ക്കൊസം2�,

(റ�. സംര്L 329/3, 330/1, 
330/3, 330/4, 30 
വിര്ഷത്ത്�ന�)

ശ്രീ�.യക്കൂബ� ഇ, 
എരംഞ്ഞി�ക്ക്ല് വി�ട�, 
പ�.ഒ.ത്തേകാട്ടക്ക്ല്

3. തംട്ടമില മുസ്ലീം�� ജ്മിഅത്ത്�, ക്കൊകാല്ലം�
(3646/RA)

വിടത്തേക്ക്വി�ള വി�ത്തേല്ലംജ്�, 
ത്തേeക്ക്�-24, 

1)റ�.സംര്ക്കൊL 702/12/1 ല്
10 ആര്. 23 ചാ.മി�റ്റ്ര്

2) റ�.സംര്ക്കൊL 702/12-2 
ല് 9 ആര്.72 ചാ.മി�റ്റ്ര് 
(50 ക്കൊസം2�) 

(15 വിര്ഷത്തേത്ത്ക്ക്�)

M/s.ക്കൊFര്ക്കുല�സം� 
ഓത്തേട്ടക്കൊമിബൈബല്സം�

4. കാട്ടുനല്ലൂര് മുസ്ലീം�� ജ്മിഅത്ത്�, 
എറണ്കുള�. (5773/ആര്.എ)

സംര്ക്കൊL 58/2, 59/1 
ല്ക്കൊlട്ട 1 ഏക്ക്ര് 55 
ക്കൊസം2� വിസ്തു 07-06-2012 
മുതംല് 06-06-2015 വിക്കൊരം 
ട്രസ്റ്റി�ന� സ്കൂള് 
നടത്തുന്നതം�ന� ത്തേവിണ്ടം� 
ല�സം�ന� നല്കി�. (3 
വിര്ഷത്തേത്ത്യ്ക്ക്�)

പ�സം� എഡ്യൂuത്തേക്ക്ഷന് &
ചാരം�റ്റ്ബ�ള് ട്രസ്റ്റി�, 
(29/1409H, കാള്ച്ചറല് 
ത്തേകാ�പ്ലക്സ്�, ബൈവിറ്റ്�ല, 
ക്കൊകാച്ച�-19)



5 പടമുഗള് മുസ്ലീം�� ജ്മിഅത്ത്�, 
എറണ്കുള�. (3255/ആര്.എ.)

സംര്ക്കൊL 111/1 ല് ക്കൊപട്ട 
6000 Sq.ft, XII-988 A1, 
A2 നമ്പര് ക്കൊകാട്ട�ട� 01-07-
2012 മുതംല് 30-06-2015 
വിക്കൊരം വി�പരം 
ആവിശ�ത്ത്�ന�

ശ്രീ�.റഫ്�ത്തേമിന് 
എ�.ഇ., 
(മുണ്ടം�ക്കുത്തേന്നല് 
F�സം�, വിണ്ണപ്പുറ�, 
ക്കൊതംടുപുഴ, ഇടുക്ക്� 
ജ്�ല്ലം)

6 പടമുഗള് മുസ്ലീം�� ജ്മിഅത്ത്�, 
എറണ്കുള�. (3255/ആര്.എ.)

സംര്ക്കൊL 111/1 ല് ക്കൊപട്ട 
6000 Sq.ft, XII-988 A3, 
A4, A5, A6 നമ്പര് 
ക്കൊകാട്ട�ട� 01-07-2012 
മുതംല് 30-06-2015 വിക്കൊരം 
വി�പരം ആവിശ�ത്ത്�ന�

ശ്രീ�.എ�.എ�.ഇബ്രിF��
(മുണ്ടം�ക്കുത്തേന്നല് 
F�സം�, വിണ്ണപ്പുറ�, 
ക്കൊതംടുപുഴ, ഇടുക്ക്� 
ജ്�ല്ലം)

7 പടമുഗള് മുസ്ലീം�� ജ്മിഅത്ത്�, 
എറണ്കുള�. (3255/ആര്.എ.)

സംര്ക്കൊL 111/1 ല് ക്കൊപട്ട 
6000 Sq.ft, XII-988 A7, 
A8, A9, A10 നമ്പര് 
ക്കൊകാട്ട�ട� 01-07-2012 
മുതംല് 30-06-2015 വിക്കൊരം 
വി�പരം ആവിശ�ത്ത്�ന�

ശ്രീ�മിതം�.നസം�മി 
ഇബ്രിF�� 
(മുണ്ടം�ക്കുത്തേന്നല് 
F�സം�, വിണ്ണപ്പുറ�, 
ക്കൊതംടുപുഴ, ഇടുക്ക്� 
ജ്�ല്ലം)


